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INLEIDING 

Muziektechnische metaforen 

Omstreeks 1760 werden er twee werken geschreven die beide getuigen van een 
belangstelling voor de relatie tussen de kunsten, en die een omslag in de opvat
tingen daarover reflecteren. Gotthold E. Lessings Laokoon; über die Grenzen 
der Malerei und Poesie was de eerste belangrijke filosofische studie op dat ter
rein', maar tevens een der laatste producten van een periode die nog vooral een 
scheiding van de kunsten voorstond. Het tweede werk betreft een roman, die in 
deze studie meerdere malen onderwerp van discussie zal zijn, The life and 
opinions of Tristram Shandy, gentleman. Daarin onderneemt Laurence Sterne 
tezelfdertijd als eerste op grote schaal een artistieke poging tot een integratie van 
muziek en proza. Algemeen wordt aangenomen dat kritische studies die het ro
mantische ideaal van de verbondenheid der kunsten formuleerden, pas vanaf 
1800, met de Fragmente zur Poesie und Literatur van Friedrich Schlegel als 
eerste, het licht zagen. Maar in Engeland hoopten de geleerden al in de acht
tiende eeuw op een verzoening tussen poëzie en muziek. De roman van Sterne 
zal in zijn tijd echter tot de uitzonderingen hebben behoord. Het is pas sedert de 
negentiende eeuw dat er in proza veelvuldig synesthetisch wordt geëxperimen
teerd. 

Daarbij diende soms een muzikale vorm als model of uitte zich de ver
binding met de muziek in de literaire techniek, vaker liet men zich door muziek 
inspireren in thematiek of motieven, en het meest veelvuldig spreken de titels 
over muziek. Aan het laatste nam N. Frye aanstoot: "We are familiar with the 
poet who feels that his poem will look more impressive if he calls it a symphony 
(...) Point counterpoint and Four Quartets may be more deeply significant, but 
the nature of the significance has yet to be established."3 Bezwaren tegen muzi
kale begrippen of namen in titels van literaire kunstwerken zijn - tenzij de be
zwaren natuurlijk betrekking hebben op de artisticiteit - evenwel ongerecht
vaardigd. De kunst is hierin vrij. Anders ligt het wanneer muzikale terminologie 
wordt aangewend in kritische reflecties op kunstwerken, ook wanneer het re
flecties betreft van de kunstenaars zelf. Want het gebeurt niet zelden onvol
doende doordacht. Wanneer Schopenhauer zijn 'organisch' geconstrueerde Die 
Welt als Wille und Vorstellung met een symfonie vergelijkt, past hij een meta
foor toe die zin heeft. Maar in vele andere gevallen waarin muzismen - deze 
term naar analogie van anglicismen, germanismen en dergelijke - worden gehan
teerd, ontbreekt die zin. Want ze beogen vaak meer een esthetisch effect dan dat 
ze verwijzen naar de zeer bepaalde muziektechnische of -theoretische fenome
nen die door de begrippen worden gerepresenteerd. 

Brown 1984:28 
'Schueller 1984:61ff 
'Frye 1984:169 



Men kan zich afvragen of het wel juist is zich teweer te stellen tegen de 
toeëigening van allogène begrippen en hun daaruit voortvloeiende betekenisver
andering en tegenwerpen dat de toeëigening nu eenmaal het natuurlijke resultaat 
is van interdisciplinair onderzoek. Meer algemeen vormt het immers een onder
deel van een onvermijdelijk, zo niet wenselijk proces waaraan taal voortdurend 
is onderworpen, een proces waarin begrippen worden geleend of overgenomen 
en betekenissen veranderen. Deze tolerantie ten aanzien van dit proces waaraan 
een levende taal is onderworpen, is echter eenzijdig wanneer zij zich niet uit
strekt tot het verzet daartegen. Het verzet is immers onlosmakelijk verbonden 
met het vrije taalgebruik zelf, behoort daarmee tot het natuurlijke of historische 
proces en heeft dus recht op dezelfde tolerantie als het open taalgebruik waarte
gen het zich richt. Het is, aldus M. Bachtin, "a force for overcoming this hete-
roglossia, imposing specific limits to it, guaranteeing a certain maximum of 
mutual understanding and crystalizing into a real, although a still relative, unity -
the unity of the reigning conversational (everyday) and literary language, 'cor
rect language'."4 Mijn bedenkingen tegen het onkritisch hanteren van muzismen 
komen dan ook niet voort uit een purisme als doel op zich. De bedenkingen zijn 
niet gericht tegen metaforen in kunstwerken, en evenmin principieel tegen hun 
toepassing in kritische teksten. Integendeel: ik wil hier zoeken naar de moge
lijkheid van correcte toepassing van een bepaald muzikaal concept op literaire 
fictie, in de hoop die mogelijkheid te ontdekken. Uiteindelijk gaat het er om te 
onderzoeken of het muzikale procédé waarnaar de term verwijst literair transpo-
neerbaar is. Echter - juist om dat onderzoek mogelijk te maken, is afgrenzing 
van het concept noodzakelijk. Laat men deze afgrenzing na, dan voegen metafo
ren in het gunstigste geval niets aan een bewering toe. Dat is bijvoorbeeld het 
geval wanneer F. Gundolf Stefan George's poëzie kenschetst als polyfoon, een 
term die refereert naar een nauw omschreven soort van meerstemmigheid, ter
wijl hij er de "schallende" en "gedrungene" stijl mee wil belichten die sedert 
George voor een bepaalde Duitse dichtersschool is gaan gelden.5 

In minder gunstige gevallen staat een te laconiek gebruik van een allo
gène term een goed begrip in de weg. Een opmerking van Paul Gauguin kan dat 
verduidelijken: "Wees er van overtuigd dat de schilderkunst in een muzikale 
fase binnentreedt. Cézanne, om een oude te noemen, speelt voortdurend het 
grote orgel, wat me er toe brengt hem polyfoon te noemen."6 De context maakt 
duidelijk dat Gauguin hier refereert naar de grote registervoorraad van het orgel. 
Hij is de enige niet die bij het concept polyfonie wel een veelstemmigheid (een 
rijke 'instrumentatie' of 'orkestratie') maar geen meerstemmigheid, waarin stem
men gelijktijdig klinken, laat staan een polyfone meerstemmigheid, voor ogen 
staat. Nog verwarrender zijn verwijzingen als die naar het fugatische contrapunt 

"Bachtin 1981:270 
5 Gundolf 1920:63 (zie ook Frobenius 1980:1) 
6 gecit. naar de vertaling van Hess (1956:31) (vgl. Frobenius 1980:2) 

Over de term 'veelstemmigheid' bestaat geen consensus. Muziekencyclopedieën die een 
lemma onder die naam bevatten, lijken echter sterk in de minderheid. Het ontbreken in de 
gezaghebbende Musik in Geschichte und Gegenwart kan helaas niet ter ondersteuning dienen, 
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door O. Kaus. Want hij vergelijkt de fugastemmen, die ombeurten een identiek 
thema inzetten, met de stemmen in de romandialoog van Dostojevski, die naar 
zijn eigen zeggen juist sterk contrasteren.8 Om zijn standpunt te verduidelijken 
had hij naar vele contrapuntische genres kunnen verwijzen, maar uitgerekend 
niet naar de fuga, die zich kenmerkt door imitatorisch contrapunt. 

Bij veelvuldig misbruik van begrippen kan het bovendien gebeuren dat 
hun betekenis verloren gaat. Lezers zouden er aan gewend kunnen raken zelfs de 
meest concreet bedoelde muziektheoretische termen op te vatten als vage, im
pressionistische schilderingen en niet als verwijzingen naar zeer specifieke fe
nomenen. De onderzoeker die een serieuze vergelijking wil trekken, ziet zich 
dan gedwongen er op te wijzen dat zijn begrippen letterlijk moeten worden op
gevat. Aangezien historisch gebruik de betekenis van een term uiteindelijk mede 
bepaalt, zou veelvuldig verkeerde toepassing (overigens ook binnen de musico
logie zelf) op den duur zelfs de thans geldende muziektechnische betekenis on
der druk kunnen zetten. Al dat kan een comparatieve discussie hinderen. Bo
vendien zijn voor vele muzikale metaforen betere alternatieven beschikbaar. Dat 
is bijvoorbeeld het geval wanneer - door Thomas Mann maar ook door anderen -
over een gekrakeel van stemmen wordt gesproken als over polyfonie. Hier ligt 
'kakofonie' meer voor de hand. 

Toepassing van muzikale terminologie op technieken of vormen in litera
tuur, en het onderzoek daarnaar, lijken mij niet bij voorbaat twijfelachtig, zoals 
D. Müller-Hennig meent. Structuren zijn, zo gelooft hij, onlosmakelijk met hun 
materiaal verbonden en verliezen bij een realisering in ander materiaal "ihren 
Sinn, ihre Qualität, ihren strukturellen Zusammenhang, ja sogar ihre Funktion 
als äußere Formhülse die (...) den Vergleich mit der Dichtung doch noch er
möglichen soll." W. Freedman denkt er anders over. Hij meent dat de kunsten, 
en in het bijzonder poëzie en muziek, ongeacht het feit dat sommige ons via ver
schillende zintuigen bereiken, vergelijkbare effecten sorteren.10 Al zouden de 
effecten verschillen en Müller-Hennig gelijk hebben met zijn stelling dat de re
sultaten verschillen, of de door hem genoemde verliezen altijd plaatsvinden, kan 
nu juist alleen vergelijkend onderzoek verduidelijken. Bovendien hebben som
mige procédés van terrein gewisseld, zonder zich te laten intimideren door het 
veranderde materiaal. Een verschijnsel als het leidmotief kan dat verduidelijken. 
De term is in de literatuurtheorie een metafoor, overgenomen uit het muzikale 

aangezien daar zelfs het lemma 'Polyphonie' ontbreekt. Maar ook Das große Lexikon der 
Musik van Honegger-Massenkeil (1982) vermeldt geen 'Vielstimmigkeit". Het Musikalische 
Conversations-Lexikon van Mendel-Reissman (1887) verwijst bij 'Vielstimmigkeit' zowel naar 
polyfonie als algemeen naar meerdere stemmen. Andere (niet muzikale) samenstellingen met 
'veel-' duiden eveneens op een kwantiteit zonder noodzakelijkerwijs een gelijktijdigheid te 
behelsen. Ik sluit mij met mijn onderscheid tussen meer- en 'veelstemmigheid' hierbij aan en 
wordt daarin gesteund door het verschil tussen het Engelse 'polyphony' en het 'many-voiced' 
dat evenmin op een simultaneïteit doelt. (Van Dale N-E, W. Martin en G. Tops, red Utrecht 
1986) 

8 Otto Kaus 1923:67-68 (vgl. Bachtin 1970:52) 
''Müller-Hennig 1984:313,314 
10 Freedman 1978:7 



discours; daar refereert zij echter naar een compositieprocédé dat is geïnspireerd 
door een literaire techniek. 

Maar waar de geboorteplaats van een muzikaal fenomeen ook ligt - de 
vraag of het literair kan worden toegepast, wijst misschien al op een niet-mu-
ziekgebonden kwaliteit. De vraag zelf impliceert dan dus het bevestigende ant
woord, namelijk dat zo een fenomeen zich niet per se tot muziek hoeft te beper
ken. Dit neemt natuurlijk niet weg dat, wil dat antwoord iets meedelen over de 
aard van de literaire toepassing, het dient te worden onderbouwd. Bovendien 
bepaalt, zoals gezegd, het historisch gegroeide gebruik voor een belangrijk deel 
de betekenis van een term. 'Meerstemmigheid' is dus (anders dan 'veelstemmig
heid') een muzikaal begrip. Dat geldt ook voor polyfonie, dissonantie en derge
lijke. Maar hun toepassing op literatuur komt mij daarom nog niet bij voorbaat 
ongerechtvaardigd voor, hoe verschillend ook het materiaal dat beide kunsten ter 
beschikking staat. Volstrekt identieke fenomenen sluiten een vergelijking even
zeer uit als volstrekt andersoortige dat doen. Vergelijkingen tussen muzikale en 
literaire fenomenen veronderstellen dus zowel verschillen als overeenkomsten. 
De vergelijkingen dienen echter, wil men zinvol over mogelijke literaire toe
passingen van muzikale procédés kunnen discussiëren, niet te berusten op vage 
impressies maar op analogieën tussen karakteristieke eigenschappen van deze 
fenomenen. 

Het onderzoek; werkwijze en beperkingen 

Het is geen toeval dat bovenstaande voorbeelden vrijwel alle het concept poly
fonie betroffen. In deze studie zal worden gezocht naar analogieën tussen muzi
kale en literaire polyfonie en worden getracht de vraag te beantwoorden onder 
welke condities het begrip polyfonie op literatuur kan worden toegepast. 

In deel I buig ik mij over de vraag aan welke kenmerken literaire polyfo
nie zou moeten voldoen. Met het daaruit voortvloeiende voorstel wordt in deel II 
de opening van Thomas Manns Der Erwählte op haar polyfonie onderzocht. 
Voor dat fragment werd gekozen omdat het vele stemmen rijk is (waarvan een 
aantal bovendien zelf is ontleend aan muziek of muziekleven), omdat het zowel 
klank beschrijft als formeel in sterke mate 'muzisch' is, omdat bij alle overstel
pende aandacht in de wetenschap voor de rol van muziek in het werk van Mann 
speciaal deze roman is onderbedeeld", en niet in de laatste plaats uit een door 
mij al lang gevoelde bijzondere fascinatie voor bedoeld fragment en zijn con
text, Der Erwählte. 

Het is niet alleen denkbaar maar zelfs aan te nemen dat teksten van ande
re auteurs eveneens, en misschien wel andersoortige, voorbeelden van literaire 
polyfonie opleveren. Alleen grondig onderzoek door kenners van dat werk kan 

Zelfs Zmegac, die een studie wijdt aan de functie van muziek in het werk van Mann 
(1959), besteedt wel gedetailleerd aandacht aan de beschrijving van het klokgelui uit Pfitzners 
Palestrina in Manns Betrachtungen, maar besteedt geen woorden aan de 'parafrase' van die 
beschrijving in Der Erwählte. 
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dat duidelijk maken. Hoewel hier teksten van anderen dan Thomas Mann aan de 
orde komen, kunnen de beschouwingen daarom over het algemeen niet anders 
dan kort zijn. (Daar waar langer op teksten wordt ingegaan, betreft de discussie 
niet de fictie zelf maar besprekingen daarvan.) Voorts resulteert de persoonlijke 
fascinatie voor genoemd fragment in een tweevoudige benadering binnen dit 
onderzoek. Enerzijds dient het fragment als middel aan de hand waarvan het 
fenomeen van literaire polyfonie wordt geïllustreerd. Anderzijds fungeert de 
polyfonie-analyse als middel om de complexe betekenis van het fragment voor 
het voetlicht te brengen. Aan de stemmen daarin wordt daarom soms meer aan
dacht besteed dan misschien noodzakelijk zou zijn om de polyfone structuur er
van aan te tonen. 

Het eerste, theoretische deel van de studie zal zich dus concentreren op 
het fenomeen van de literaire polyfonie. Andere muzikale verschijnselen komen 
in principe alleen aan de orde als element of ter afbakening van polyfonie. In dit 
deel wordt een poging ondernomen om de criteria voor een adequaat literatuur
theoretisch gebruik van de term vast te stellen, althans met betrekking daartoe 
een voorstel te doen. Daarvoor is eerst een korte belichting van het muziektheo
retische gebruik geboden. Nadat de daaruit gedestilleerde criteria zijn bespro
ken, wordt getracht hen literair te transponeren, vooral naar het werk van Tho
mas Mann. 

Het tweede deel van deze studie concentreert zich op Manns Der Er
wählte en is meer analytisch van aard. Met de bedoeling het risico van 'Hineinin
terpretierung' te verkleinen, gaf ik bij het zoeken naar literaire stemmen de 
voorkeur aan een inductieve werkwijze. Het merendeel van de stemmen werd op 
deze wijze gevonden; elementen in het onderhavige tekstfragment zelf gaven 
aanleiding tot aanname van hun aanwezigheid. Externe teksten werden dan al
leen te hulp geroepen om de aanwezigheid te bevestigen. Het leek echter over
dreven en onvruchtbaar om stemmen die op andere wijze werden gevonden, 
buiten beschouwing te laten. Een enkele stem, de 7e, werd toevallig via een ex
terne tekst ontdekt. Daarbij vond eveneens een externe bevestiging plaats. Naar 
vier stemmen werd zelfs op grond van externe teksten, die hun aanwezigheid 
deden verwachten, gezocht. Van deze vier werden er twee (4e en 5e) ook in het 
polyfone fragment 'gehoord'. De externe teksten hebben betrekking op Manns 
(muziek)esthetica, die onmogelijk buiten beschouwing kon blijven. Maar een 
onderzoek naar zijn visie op kunst in het algemeen en muziek (en poëzie) in het 
bijzonder, vormt hier geen hoofddoel. Daarom zal Manns muziekvisie - die zich 
kenmerkt door een ambivalente houding, namelijk door zowel melofobie als 
melofilie, (en door het feit dat zij eindeloos vaak onderwerp van discussie is 
geweest) - niet uitputtend worden behandeld. Ook de wat uitgebreidere bespre
king in Hoofdstuk 11,6 (Manns muziekesthetica) is niet meer dan een samenvat
ting. Manns gedachten over muziek komen alleen daar waar nodig, dat wil zeg
gen herhaaldelijk en verspreid over de diverse hoofdstukken, aan de orde. Het 
plaatsen van deze gedachten in een historisch verband valt eveneens buiten het 
bestek van dit onderzoek. Maar het zal duidelijk worden dat de kern van Manns 
problematiek allerminst nieuw is. En ook zijn oplossingen zijn dat in wezen niet. 
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Eenmalig is alleen de vorm die Thomas Mann aan zijn kunstfilosofische 
gedachten gaf - expliciet ïn zijn fictie (in sterke mate in Fiorenza), en impliciet 
mèt zijn fictie (bijvoorbeeld Joseph und seine Brüder). Het meest onverbloemd 
spreekt Mann zich desbetreffend uit in en met zijn laatste roman, Der 
Erwählte. 

Polyfonie of contrapunt 

Al op deze plaats wil ik verduidelijken waarom ik bij mijn onderzoek heb geko
zen voor het concept 'polyfonie' en niet voor 'contrapunt'. Een uitvoerig histo
risch-technisch overzicht van de wisselende muzikale betekenissen van beide 
begrippen is hier niet aan de orde en de volgende geserreerde uiteenzetting zal 
moeten volstaan. De twee termen werden vooral vanaf de negentiende eeuw 
vaak (en worden soms nog) willekeurig voor elkaar ingezet. Zo kon Wagner in 
Oper und Drama (1851) spreken over de stemmen in het "Kontrapunkt als erste 
Regung des immer klarer auszusprechenden Individualismus"13. Hierin gebruikt 
hij het woord contrapunt in de betekenis waarvoor in het muzikale discours te
genwoordig eerder de term polyfonie wordt gehanteerd. Want de verschillen 
tussen 'contrapunt' en 'polyfonie' vertonen de tendens zich gaandeweg te stabili
seren. 'Contrapunt' refereert vaker aan de techniek terwijl 'polyfonie' meestal 
betrekking heeft op de stijl. 

Dat wordt door diverse auteurs bevestigd. Ik geef vier voorbeelden. W. 
Frobenius illustreert, behalve het willekeurig wisselend gebruik van de twee 
termen, de overheersende toepassing van de term contrapunt voor de composi
torische werkwijze en van 'polyfonie' voor het resultaat. Ook J. Schucht respec
teert dit verschil: in Bachs Orgelwerken "ist die Contrapunktik wesentlicher Be
standteil des polyphonen Stils. Es wird keine Fuge ohne Bildung von contra-
punktischen Unkehrungen geschrieben." W. Krützfeld definieert contrapunt als 
"die Technik der Kombination gleichzeitig erklingender musikalischer Linien." 
Van polyfonie zou men dan kunnen zeggen dat zij de combinatie zelf is. C. 
Dahlhaus vat het bondig samen en noemt contrapunt een technische categorie en 
polyfonie een stilistisch concept.14 Aangezien een comparatieve vraagstelling te 
maken krijgt met verschillend materiaal dat verschillende technieken vereist, en 
de bijzondere contrapuntische technieken - omkeringen, kreeftgangen, stretto's 
enzovoorts - zelden of niet naar niet-muzikaal materiaal te transponeren zijn, 
zou de keuze voor het begrip contrapunt dus de minst logische zijn. In deze stu
die wordt daarom het begrip polyfonie gebezigd. 

In het muzikale discours is de term polyfonie ook wel in ruimere zin ge
hanteerd. Vooral het Angelsaksische gebruik lijkt soms te zijn uitgegaan van de 

" Der Erwählte is althans de laatste voltooide roman. Daarna hernam Thomas Mann zon
der veel overtuiging zijn werk aan Felix Krull, dat hij niet afmaakte. 

L1Wagner(1851):161ff 
14 Frobenius 1980; Schucht in 1880 (vgl. Frobenius 1980:17); Krützfeldt 1996; Dahlhaus 

1995 
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letterlijke betekenis; men hanteerde de term wanneer (de mogelijkheid tot) een 
afwisseling van vele klanken bestond. Alleen zo is het te begrijpen dat Amy 
Lowell haar proza, waarin een soepele en frequente wisseling van versmetra 
plaatsvindt, betitelde als polyfoon proza.15 Pierre Boulez gebruikte de term 
polyfonie ook wel voor een combinatie van verschillende structuren en Heinz 
Werner Zimmermann zelfs voor een simultaneïteit van diverse muziekstukken. 
Dergelijke bijzondere functies laat ik buiten beschouwing. De term polyfonie 
wordt hier toegepast in haar tegenwoordig gangbare betekenis. Zij refereert naar 
de bijzondere vorm van meerstemmigheid die zich in de muziek van het avond
land vanaf de vroege middeleeuwen heeft ontwikkeld, haar bloei vond bij de 
'Nederlanders' tijdens de renaissance-période en een tegenstelling vormt tot ho-
mofonie. 

Het ligt voor de hand dat een voorstel waarin het allogène gebruik van 
een muziektheoretisch begrip aan banden wordt gelegd, door een musicoloog 
wordt gedaan, zoals hier gebeurt. Daarin schuilt evenwel ook een gevaar. Be
geeft de musicologisch geschoolde auteur, die een muziektechnisch concept op 
de literatuur gaat toepassen, zich niet op een even hellend vlak als de boven be
doelde literatuurtheoretici die zich met muzismen op literair terrein bewogen? 
Zo zullen begrippen als thema en motief in deze tekst niet altijd worden gebruikt 
in literatuurwetenschappelijke zin en wijkt de betekenis van het concept 'stem' -
in deze context een 'uitspraak', zoals nog zal worden beargumenteerd - af van 
wat de literatuurwetenschap onder een stem verstaat, de 'uitspreker'. Ook het 
zwaar beladen woord harmonie bezit hier een beperkte functie. Maar deze ter
men kunnen geen van alle - en daarmee verschillen ze van de term polyfonie -
door een der vakgebieden als typische vaktermen worden geclaimd. Begrippen 
als motief, harmonie of stem zijn in muziek- en literatuurwetenschap evenzeer 
of even weinig metafoor. De afwijkende betekenissen die ze op de diverse ter
reinen bezitten, vloeien meestal voort uit de materiaalverschillen tussen literaire 
en muzikale kunst. En wil men de term 'polyfonie', die refereert aan een bijzon
dere vorm van muzikale meerstemmigheid, op talige teksten toepassen, dan zal 
men met de muziektheoretische betekenissen van de begrippen 'stem' en 'har
monie' rekening moeten houden. Het onderzoek vraagt nu eenmaal om een 
transponering van muzikale concepten naar het gebied van de literatuur. Maar in 
deze studie blijft het een musicoloog die aan het woord is. 

15Preminger 1975:655-656 
16 Vgl. Frobenius 1980:12 
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